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Protokol izvedbe izpitov v prostorih Filozofske fakultete v spomladanskem 
izpitnem obdobju 2020/2021 – IZVAJALKE IN IZVAJALCI 

 
 
Ob upoštevanju priporočil NIJZ glede preprečevanja okužb s COVID 19 smo pripravili tehnična navodila 
za izvedbo izpitov v prostorih Filozofske fakultete. Prosimo vas, da jih dosledno upoštevate. 
 

1. Študentke in študenti so bili prek sistema VIS obveščeni o datumu, uri in predavalnicah, v katerih 
se bo izvajal vaš izpit. Informacija je pri posameznem izpitu vpisana v rubriko »opomba«. 
Upoštevajte to informacijo in ne informacij, zapisanih v rubrikah »ura« in »predavalnica«. 

 
 
 
 
 

 
2. Predlagamo, da študentke in študente že pred izpitom razdelite po predavalnicah (npr. po 

priimkih), v katerih bo potekal vaš izpit. Rezervirali smo vam predavalnice s toliko razpoložljivimi 
sedeži, kolikor je največje število prijav študentk in študentov, ki še niso opravili izpita. Verjetno 
je, da se bo na posamezni izpit prijavilo manj študentov in ne boste potrebovali vseh dodeljenih 
predavalnic. Študentke in študente razdelite glede na razpoložljiva mesta v posamezni predavalnici 
(glej seznam Covid predavalnic na intranetu) in jih o tem že pred izpitom obvestite tako, da na 
koncu seznama prijavljenih v VIS-u kliknete gumb »e-pošta« – odpre se pogovorno okno, v 
katerega vnesete svoje sporočilo in ga tako pošljete vsem prijavljenim na izpit.  
 

 
 

3. Vsak izvajalec oziroma izvajalka izpita sama poskrbi za prisotnost dodatnih nadzornih oseb, 
ki bodo nadzorovale izvajanje izpita v vseh predavalnicah, kjer se bo posamezni izpit 
izvajal sočasno. Koordinacijo pri zagotavljanju ustreznega števila nadzornih oseb izvaja 
predstojnik oziroma predstojnica oddelka v sodelovanju z izvajalci in izvajalkami. Imen nadzornih 
oseb ni treba sporočati v glavno pisarno.  
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4. Če za izpit potrebujete kopije izpitnih pol, jih pravočasno posredujte v fotokopirnico FF 
(fotokopirnica@ff.uni-lj.si) z natančnimi navodili, koliko in kakšne kopije potrebujete, vključno z 
datumom, do katerega potrebujete kopije. Izpite pravočasno prevzamete v kopirnici, ki je odprta 
vsak dan do 15. ure. 
 

5. Odsvetujemo uporabo dvigal. 
 

6. V izogib zmedi so sedeži, ki jih študentke in študenti lahko zasedejo, označeni z rumeno nalepko. 
Prosimo vas, da dosledno upoštevate sedežni red in ga ne spreminjate, saj v tem primeru ne boste 
več upoštevali priporočil za preprečevanje morebitnih okužb.  

 

 
 

7. Vstop v predavalnico je možen 15 minut pred začetkom izpita. Izpit lahko traja največ 60 minut. 
Predavalnico je treba zapustiti najpozneje 15 minut po zaključenem izpitu. V prostor bodo nato 
prišle čistilke, ki bodo predavalnico razkužile, očistile in prezračile.  
 

8. Če je možno, naj bodo v času trajanja izpita okna v predavalnicah odprta. 
 

9. Uporaba zaščitne maske v prostorih fakultete je obvezna. V skladu z navodili NIJZ morajo 
študentke in študenti tudi med pisanjem izpita uporabljati masko.  
 

10. Prosimo, da študente in študentke opozorite, da naj se po zaključenem izpitu ne zadržujejo na 
fakulteti in naj jo čimprej zapustijo. 
 

 
11. Na splošno še vedno veljajo vsa priporočila in smernice, o katerih smo sproti obveščali in so v 

skladu s priporočili NIJZ in UL. 
 

 
Želimo vam uspešno izvedbo izpitov! 

Vodstvo UL FF 
 


